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  ד"בס

  ק" לפח"מש תסיון -309  #בולעטין
  תקן חטא המרגליםלו, הצלת ישראל מעצת מרגליםלמען העולמי וועד 

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהעארגון מוקדש ל
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , כל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד ושמצל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
   העולמי למען הצלת ישראלוועדיצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 

  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה -' וגו להושע
  ארץ ישראל, באר שבע

 תנא דבי אליהו רבה פרק כט 
ע "לפניו  רבש  ואמר  הקדוש  ברוך  הואושאל  משה  מלפני    )המשך  מגליון  הקודם(...  

  למשה  באריכות  אפים הקדוש  ברוך  הואל  "במה  אתה  דן  את  העולם  א
ע  והלא  הן  אוכלין  ושותין  ומבעטין  בך "  רבשהקדוש  ברוך  הואל  משה  ל"א

ל  דבר  עד  שבא "  ולא  אהקדוש  ברוך  הואובתורתך  מתוך  הטובה  שתק  
במדבר   (הקדוש  ברוך  הואדבר  גדול  לישראל  על  ידי  המרגלים  אמר  לו  

אכנו  בדבר '  אנה  ינאצוני  העם  הזה  ועד  אנה  לא  יאמינו  בי  וגו עד)  יד
הקדוש ואורישנו  ואעשה  אותך  לגוי  גדול  ועצום  ממנו  אמר  משה  לפני  

ועתה  יגדל  נא  כח  אדני  כאשר  דברת '  ושמעו  מצרים  וגו)  שם  (ברוך  הוא
  למשה  עכשיו הקדוש  ברוך  הואל  "א.  'ארך  אפים  ורב  חסד  וגו'  לאמר  ה

אמר  משה  לפניו ,  נזקקת  לדברים  הראשונים  שאמרתי  לך  מתחלה
כ "ע  אמת  הוא  שנזקקתי  לדבריך  הראשונים  שאמרת  לי  מתחלה  ע"רבש

סלח  נא  לעון '  ארך  אפים  וגו'  כאשר  דברת  לאמר  ה'  ועתה  יגדל  נא  כח  ה
העם  הזה  כגודל  חסדך  וכאשר  נשאתה  לעם  הזה  ממצרים  ועד  הנה  מיד 

  למשה הקדוש  ברוך  הואי  כדברך  מאי  כדברך  אמר  ליה  סלחת'  ויאמר  ה
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מכאן  אמרו  כל .  מ  עדיין  הגזירה  במקומה  עומדת"  שסלחתי  מאף  על  פי
ז  רשע  גמור  שהיה  להם  לישראל  שיאמרו "ת  ועובר  עליהן  ה"המכיר  בד

לנשיאים  שלהם  אין  אנו  שומעין  לכם  שהרי  ממצרים  העלנו  בשלום  כספם 
צריים  נתן  לנו  וגם  את  בכוריהם וזהבם  וכל  מחמדיהם  הטובים  של  המ

אבל  הם  לא  עשו  כן  אלא  כיון  שעלו  מן  הים  היו .  הרג  ואנו  שכבנו  בשלום
. 'כ  אמרו  נשלחה  אנשים  לפנינו  ויחפרו  וגו"לוחצים  את  משה  בדברים  ואח

 הקדוש  ברוך  הואואמר  שמא  אין  רצונו  של  '  היה  משה  מתיירא  מפני  ה
' וה)  שמות  יג(ם  שנאמר  באותן  הדברים  שהרי  בכבוד  עצמו  הולך  לפניה

' הולך  לפניהם  יומם  בעמוד  ענן  לנחותם  הדרך  ולילה  בעמוד  אש  וגו
א  לאומרו  והם  היו  מבקשין  לשלוח  מרגלים  לחפור "ואלמלא  מקרא  כתוב  א

ותקרבון  אלי  כלכם  ותאמרו  נשלחה  אנשים )  דברים  א(את  הארץ  שנאמר  
  למשה אהקדוש  ברוך  הולפנינו  ויחפרו  לנו  את  הארץ  באותה  שעה  אמר  

מאי  שלח  לך  אלא .  'שלח  לך  אנשים  ויתורו  את  ארץ  כנען  וגו)  במדבר  יג(
 :שלח מדעתך ולא מדעתי

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


